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Twój koszyk jest pusty.
Dermatologia po Dyplomie (prenumerata roczna)

6 numerów w roku
Redaktor naczelny
prof. dr hab. med. Jacek Szepietowski
Szanowni Państwo
W ostatnich dekadach obserwujemy dynamiczny
rozwój dermatologii. Postęp w dziedzinie nauk
podstawowych, związany ze znacznym
unowocześnieniem i poszerzeniem warsztatu
badawczego, znajduje swoje bezpośrednie odzwierciedlenie w dziedzinach
klinicznych. Dotyczy to także chorób skóry i schorzeń przenoszonych drogą
płciową. Pojawiają się doniesienia o nowych elementach patogenezy chorób,
powstają nowe koncepcje terapeutyczne. Każdy z nas, klinicystów, stara się
śledzić nowości w specjalistycznej literaturze, uczymy się wspólnie przez całe
życie zawodowe, aby nasze postępowanie z chorym odpowiadało standardom
światowym. Zdaję sobie sprawę, że w dzisiejszych czasach, w natłoku lawinowo
narastających codziennych obowiązków zawodowych i rodzinnych jest to
zadanie nader trudne. Szeroki wachlarz dostępnego piśmiennictwa naukowego
sprawia, że zazwyczaj ograniczamy się do kilku pozycji; praktycznie nikt nie
jest w stanie ogarnąć całości dermatologicznego piśmiennictwa światowego.
Mam nadzieję, że nowa propozycja wydawnicza Dermatologia po Dyplomie
pomoże Państwu zapoznać się z kluczowymi zmianami, które dokonują się w
naszej dziedzinie – dermatologii, pozwoli Państwu na bieżąco śledzić
najnowsze publikacje naukowe. Formuła serii czasopism zapoczątkowanych
przez tytuł Medycyna po Dyplomie jest w środowisku lekarskim znana i dobrze
odbierana. Seria ta stale się rozwija i obejmuje obecnie szereg specjalności.
Teraz przyszedł czas i na dermatologię.
Do tworzenia czasopisma Dermatologia po Dyplomie zaprosiłem wiele dobrze
znanych Państwu dynamicznych osób o ugruntowanej już pozycji naukowej
i klinicznej w polskiej dermatologii. Koleżanki i Koledzy, jako Redaktorzy
poszczególnych Sekcji czasopisma, będą proponować najciekawsze ich
zdaniem artykuły z zakresu tematyki objętych ich patronatem, które ukazały się
drukiem w ostatnim okresie w renomowanych periodykach naukowych.
Większość tych artykułów, przetłumaczonych na nasz piękny rodzimy język,
zostanie dodatkowo opatrzonych komentarzem naukowego autorytetu z Polski.
Będziemy się starać selekcjonować kluczowe artykuły przeglądowe,
metaanalizy postępowania leczniczego w taki sposób, aby dobór publikacji miał
jak najbardziej praktyczny charakter. Zapewniam, że Dermatologia po Dyplomie
będzie przedstawiać jedynie przedruki; nie planuję, aby w czasopiśmie pojawiały
się prace autorów polskich ani prace oryginalne, ani też prace poglądowe.
Dysponujemy szeregiem czasopism z głównym periodykiem dermatologicznym
w naszym kraju, będącym organem Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego
Przeglądem Dermatologicznym, gdzie tego typu prace powinny trafiać i być
drukowane.
Jestem przekonany, że doświadczenie i rzetelność wydawcy Medical Tribune
z pewnością zapewni wysoki poziom edytorski czasopisma. Mam wielką
nadzieję, że Dermatologia po Dyplomie okaże się przydatną dla Państwa
pozycją i na długo u Państwa zagości.
Z wyrazami szacunku i poważania
Jacek Szepietowski
Redaktor Naczelny
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Księgarnia podyplomie.pl realizuje zakupy dokonywane przez osoby fizyczne i gabinety
lekarskie. Jeśli zamawiającym jest firma farmaceutyczna lub jej przedstawiciel, prosimy o
złożenie zamówienia w naszym sklepie internetowym pod adresem: www.sklepownia.pl.
Kontakt w przypadku pytań: Andrzej Ratajczyk (tel. 22 444 24 52, e-mail:
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